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„Pomáhat službami,
které poskytujeme
a produkty, které
společně s těmito
službami dodáváme.“
František Zeman
Generální ředitel

/ úvodní slovo generálního ředitele

Vážení a milí čtenáři,
před vámi je opět několik desítek stránek, které shrnují, co vše se v Algotechu
dělo v roce 2021, jak se to odráží v našem hospodaření a jak vidíme naše kroky do
budoucna. Je mi velkou ctí Algotech vést a věřím, že se nám všem daří naplňovat
naši základní misi: pomáhat. Pomáhat službami, které poskytujeme a produkty,
které společně s těmito službami dodáváme. Pomoc je jedním z našich hlavních
pilířů. Dalšími jsou řemeslo, kreativita, a hlavně lidé. Člověka vidíme za vším
a věřím, že i tento přístup představuje významnou ingredienci našeho úspěchu.
Algotech má pět základních divizí. Divizi Komunikačních systémů, která pomáhá
zejména podnikům komunikovat vnitřně, ale i s jejich zákazníky prostřednictvím
call center. Dále divizi Podnikových systémů (ERP a CRM), kde pomáháme
firmám mít v pořádku nejenom finance, distribuci, výrobu a další věci, které
jsou nezbytné například pro výrobní organizaci, ale také správu a rozvoj jejich
zákazníků. Naší další divizí je Vývoj na zakázku, která pokračovala v úspěšném
růstu a nyní je již neodmyslitelnou součástí Algotechu.
Divize Cloudu nejen poskytuje bezpečné provozní IT prostředí, ale také propojuje
všechny dříve uvedené oblasti. Díky tomu jsme schopni všechny námi dodávané
aplikace poskytovat jako službu, a to nám přináší obrovskou konkurenční
výhodu. Dovolím si tvrdit, že v tomto ohledu nemáme v rámci ČR konkurenci.

výroční zpráva algotech
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/ úvodní slovo generálního ředitele

Divize ServiceDesk také slouží všem a její unikátní monitorovací pracoviště, které je v provozu 24/7, je jednou
z našich velkých výhod.
Z pohledu EBITDA a dalších finančních ukazatelů se nám v roce 2021 dařilo rekordně. Nejen díky tomu se trvale
snižuje naše zadluženost a celková bilance společnosti je více než uspokojivá. Dnes obsluhujeme více než 300
zákazníků a toto číslo každý měsíc roste. Zvyšuje se také podíl opakovaných výnosů, což nám přináší obrovskou
provozní stabilitu a schopnost investovat. Přesto nechceme usínat na vavřínech.
Věnovali jsme velké úsilí přípravě střednědobého plánu do roku 2025, a to nejen z pohledu čísel, ale hlavně
z hlediska předpokladů, abychom byli schopni tato čísla v budoucnu plnit. Jedná se především o nové kolegy
v různých oblastech, automatizaci prodeje některých služeb, ale i automatizaci interního fungování. Stále je co
dělat, a to nás naplňuje optimismem do dalších let. Splňování plánů přinese nejen růst v oblasti EBITDA, počtu
zákazníků atp., ale jistě také nové technologie a služby. Moc se na to těšíme.
Děkujeme všem za přízeň a jsme rádi, že můžeme tím, co děláme, pomáhat, a to nejen firmám v podnikání, ale
prostřednictvím našeho Nadačního fondu Algo i lidem, kteří nemají v životě štěstí.

František Zeman
Generální ředitel
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Kdo jsme
Základní údaje o společnosti

OBCHODNÍ FIRMA

Algotech, a.s.

IČO:

247 75 487

SÍDLO:

Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8

DATUM ZÁPISU DO OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU:

9. prosince 2010

SPISOVÁ ZNAČKA:

B 16709 vedená u Městského soudu v Praze

PRÁVNÍ FORMA:

Akciová společnost

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona v následujících oborech činnosti:
– zprostředkování obchodu a služeb
– velkoobchod a maloobchod
– poskytování software, poradenství v oblasti informačních
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti
a webové portály
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ:

– poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií
a posudků
– mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení,
včetně lektorské činnosti
– výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení

8

výroční zpráva algotech

/ kdo jsme

Předseda: SKM Invest, s.r.o. IČO: 27122409 se sídlem Sokolovská 668/136d,
Karlín, 186 00 Praha, při výkonu funkce zastupuje FRANTIŠEK ZEMAN
PŘEDSTAVENSTVO:

Místopředseda: ROFIN, s.r.o., IČO: 25663151 se sídlem Kostelní 1291/38,
Holešovice, 170 00 Praha 7, při výkonu funkce zastupuje Ing. ROMAN KOPECKÝ
Člen: JP99 agency, s.r.o., IČO: 09192077 se sídlem Na Lucberku 184, Levín, 267 01
Králův Dvůr, při výkonu funkce zastupuje JOSEF PAVLIS
KAREL KIESWETTER, předseda

DOZORČÍ RADA:

DUŠAN MACHÁČEK, člen
PETR LOUŽECKÝ, člen

ZÁKLADNÍ KAPITÁL:

AKCIE:

DALŠÍ:

4 920 000 Kč, splaceno: 100 %

4 920 ks,
kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Společnost Algotech, a.s., vznikla na základě projektu fúze sloučením
s rozhodným dnem fúze dne 1. 7. 2015. Na základě projektu fúze došlo ke
sloučení společností Algotech, s.r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín,
186 00 Praha 8, IČO: 256 03 558, Algotech BSC, s.r.o., se sídlem Sokolovská
668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 290 59 143, GEOMANT CZ & SK s.r.o. se
sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 271 83 173, jakožto
společnostmi zanikajícími při fúzi a společnosti AB Group CZ, a.s., se sídlem
Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 247 75 487, která byla

DALŠÍ:

nástupnickou společností. Společnost AB Group CZ, a.s., se dne 31. 12. 2016
přejmenovala na Algotech, a.s. Jmění zanikajících společností bylo pro potřeby
fúze přeceněno na základě znaleckého posudku.
Na základě vnitrostátního projektu fúze sloučením s rozhodným dnem
1. 1. 2019, přešlo na společnost Algotech, a.s., se sídlem 186 00 Praha 8, Karlín,
Sokolovská 668/136d, IČO: 247 75 487, jako nástupnickou společnost, jmění
zanikající společnosti SugarFactory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská
668/136d, PSČ 186 00, IČO: 019 53 885.
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Představení společnosti
Česká společnost Algotech se už 25 let řadí mezi

služeb a produktů podporuje unikátní pracoviště

průkopníky ve světě nových technologií. Svými

ServiceDesku, které je dostupné v českém i anglickém

výsledky patří v Česku mezi přední firmy oboru ICT.

jazyce 24/7.

Nabídka služeb společnosti je postavena na několika
základních pilířích. Tím prvním jsou cloudové služby.

V rámci oboru IT i mimo něj odbornost společnosti

Ve svém vlastním datovém centru nedaleko Prahy

pokrývá témata kyberbezpečnosti, digitalizace

spravuje Algotech petabyty zákaznických dat a tisíce

a ochrany osobních údajů včetně GDPR. Mezi klienty

serverů. Díky tomu společnost garantuje uložení

Algotechu patří například Komerční banka, Škoda Auto,

i pohyb dat výlučně na území Česka.

Český rozhlas, Toyoda Gosei, Moneta Money Bank,
Raiffeisenbank Bank a další. Služby jsou však vhodné

Dalším pilířem jsou řešení pro call centra a podnikovou
komunikaci. Krom toho se Algotech zabývá systémy
pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a podnikovými
informačními systémy (ERP). Algotech nabízí svým
klientům vývoj softwarů na zakázku. Celou nabídku

i pro menší a středně velké firmy.

/ kdo jsme

Představení managementu
František Zeman
Generální ředitel
František Zeman stojí v čele Algotechu již od roku
2003. Myšlenka založit vlastní firmu se zrodila v zásadě
hned na počátku jeho profesní kariéry. „Bylo potřeba
jen počkat na správnou příležitost k tomu, abych
mohl práci pro zákazníky dělat podle svého,“ popsal
počátky firmy. Spokojený zákazník byl totiž od začátku
Algotechu alfou a omegou veškerých aktivit.
Předtím, než se stal generálním ředitelem Algotechu,
v letech 1996–2003 získával zkušenosti ve společnosti
Avaya, která si drží vedoucí pozici globálního
poskytovatele komunikačních řešení a nástrojů pro
firemní spolupráci. Během zmíněného období se
vypracoval až na pozici technického ředitele.
V roce 2015 získal František Zeman titul
Master of Business Administration
na Univerzitě Jana Amose
Komenského v Praze.
V letech 2018 a 2019 absolvoval
manažerské programy v Bostonu
na Harvard Business School, kde
posílil své dosavadní znalosti
v oblasti vedení lidí a ostatní
dovednosti. Od roku 2010 je
také revizorem nadačního fondu
společnosti Algotech – Nadačního
fondu Algo, který pomáhá
dětem znevýhodněným jejich
zdravotním stavem nebo
handicapem.

/ kdo jsme

Josef Pavlis

Petr Loužecký

Zástupce generálního ředitele

Ředitel divize AlgoCloud

a ředitel divize Telco
Petr Loužecký má v Algotechu na starosti úseky AlgoJosef Pavlis pracuje v Algotechu od roku 2012, kdy

Cloudu. Ve společnosti pracuje již od roku 2010, kdy

nastoupil na pozici Senior Project Manager. Na ní však

nastoupil na pozici projektového manažera. Byl zároveň

nezůstal příliš dlouho, protože díky svým pracovním

u zrodu prvního vlastního datového centra společnosti

úspěchům začal ve firmě postupovat na vyšší pozice –

Algotech, které funguje doposud.

nejprve se stal ředitelem úseku Service Delivery a záhy
i ředitelem úseku Telco, HR ředitelem a zástupcem

Brzy nato se vypracoval na pozici ředitele, který zod-

generálního ředitele.

povídá za služby cloudu a datových center. Aktivně se
v rámci své práce věnuje také problematice kyberne-

Všechny tyto oblasti, které v Algotechu řídí, mají spo-

tické bezpečnosti firem včetně GDPR, která je v sou-

lečného jmenovatele – práci s lidmi. „Pokud lidem dů-

časnosti velkým tématem. „Kybernetická bezpečnost

věřujete, věříte v jejich zodpovědnost, samostatnost

vyžaduje velkou míru informování veřejnosti. Není jen

i týmového ducha a můžete se na ně spolehnout, je to

o IT zaměstnancích a ochraně budov, ale je ovlivněna

největší devizou Algotechu,“ řekl o svém přesvědčení.

především uživateli ve firmě,“ vysvětlil. V oboru IT se

Nejen prací je ale člověk živ, proto se svůj volný čas

Petr Loužecký pohybuje už více než 20 let. „Je to krás-

snaží Josef Pavlis věnovat své rodině a také sportu. Pů-

ný obor, proto mě neustále baví se v něm vzdělávat

sobí například jako trenér v rámci baseballového klubu

a sledovat nejnovější trendy,“ doplnil.

mládeže, což vyplňuje prakticky veškerý jeho volný čas.
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David Kazda

Roman Kopecký

Ředitel divize ERP a CRM

Business Development ředitel

David Kazda přišel do společnosti Algotech v roce

Roman Kopecký před více než 10 lety přivedl do Al-

2010, kdy byla založena divize ERP čili Enterprise Re-

gotechu úsek ERP. Od začátku působí ve vrcholovém

source Planning. Tu od roku 2019 navíc přímo vede.

managementu společnosti, kde nejdříve řídil obchod

Počátky jeho práce pro společnost byly především

a následně se posunul do role Business Development

o přímém kontaktu se zákazníky a řízení implementač-

ředitele. Na starosti má především rozvoj nového ob-

ních projektů. Jak sám řekl: „Díky tomu jsem se z první

chodu a spolupráci s partnery. Roman je také zaklada-

ruky seznámil s problémy, s nimiž se naši zákazníci

telem a ředitelem nejmladší divize Vývoj na zakázku,

potýkají a potřebují je vyřešit.“ Rozvoji ERP úseku se

která funguje samostatně od roku 2018 a její přínos

věnuje i nadále a od roku 2020 převzal i vedení a rozvoj

pro Algotech stále roste.

CRM oddělení, které se zabývá implementacemi řešení
SugarCRM. Obě oblasti spolu totiž úzce souvisí, v pod-

Roman dále propojuje Algotech s vysokými školami,

statě se zde řeší obdobné procesy. Byl to tak logický

kde externě přednáší a vede diplomové práce. S ohle-

krok pro sjednocení jejich řízení v rámci Algotechu.

dem na protiepidemická opatření bohužel probíhaly
přednášky a konzultace online formou, která pro rozvoj studentů není úplně ideální. Současné rozvolnění
protiepidemických omezení dává novou naději na
opětovné navázání prezenční formy výuky a na vlastní
doktorské studium.
Vedle školství se Roman také aktivně podílí na sportovních aktivitách, nejen s dětmi na softballu, ale také
organizací tradičního fotbalového turnaje AlgoCup.

výroční zpráva algotech
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/ společná cesta

Společná cesta
Organizační schéma
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Synergie společnosti
Společnost Algotech má pět základních divizí:

ale efektivním prostředkem, jak minimalizovat lidské

Komunikační systémy, Podnikové systémy (ERP

chyby a současně pomoci od rutinních úloh, aby se

a CRM), Zakázkový vývoj, ServiceDesk, a především

zákazníci a koncoví uživatelé mohli věnovat skutečně

divizi Cloudu. Jsou to právě cloudové služby, které činí

důležitým a smysluplným činnostem.

z Algotechu unikátní společnost.
Algotech vnímá cestu cloudu i v další rovinách. V rovině
Cloudové služby pochopitelně slouží externím

společenské i environmentální odpovědnosti, v rovině

zákazníkům, ale současně unikátním způsobem

kybernetické bezpečnosti a legislativního souladu

propojují všechny ostatní divize společnosti: synergicky

s právními a obecně platnými předpisy. O tom

slouží ke sdílení znalostí a expertíz jednotlivých

vypovídají i certifikace, které společnost Algotech

oddělení. Cloud je rovněž prostředím, ve kterém

získala:

Algotech hodlá nadále vyvíjet a implementovat
automatizační nástroje.

• Avaya – nejvyšší certifikace
• Oracle Gold Partner

Jedním ze základních pilířů Algotechu je pomoc –

• Microsoft CSP Cloud Provider

automatizační nástroje a aplikované algoritmy umělé

• ISO 9001:2008

inteligence nejsou pouze technologickým výstřelkem,

• ISO27001:2014

výroční zpráva algotech
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/ odkud přicházíme?

Odkud přicházíme?
Historie společnosti
V roce 2022 to bude 25 let, co společnost Algotech

Přelomovým rokem se pro společnost stává rok 2010,

působí na českém a posléze i světovém trhu. Původně

kdy došlo k založení divize Informačních podnikových

se ještě pod názvem Tservis97 zabývala pouze tele-

systémů ERP. Díky tomu se podařilo získat významné

komunikačním hardwarem. Po pěti letech od svého

klienty jako Metrostav, Unicredit Bank a Gumotex, pro

vzniku v roce 1997 již nabídla kompletní portfolio

který Algotech v dalších letech vyvíjí a nasazuje vlastní

telekomunikačních služeb označovaných jako Telco.

platformu ACDC. V roce 2012 získává Algotech dalšího

V této době se Algotech stal „Service delivery partne-

významného klienta – Komerční banku.

rem“ společnosti Avaya. V těsném závěsu Algotech

18

získává významné zákazníky jako Czech Online, First

V témže roce se zakládá vlastní datové centrum a za-

Data a UPC, se kterou spolupracuje dodnes. V dal-

číná poskytovat klientům vlastní cloudová řešení.

ším roce Algotech získává první klienty z veřejného

Nabídka cloudových služeb znamenala příliv dalších

sektoru a státní správy, mezi první patřilo Statutární

významných klientů, mezi které patřily Lama Group,

město Ostrava.

České aerolinie, Silon, Moneta Bank nebo Telly.

výroční zpráva algotech
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O tři roky později, tedy v roce 2015, vzniká divize

Gosei, Metrostav, Unipetrol, ADP employer services,

ServiceDesku zaměřená zejména na oblast technické

IKEM, Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky,

podpory a souvisejících služeb. V témže roce získává

AXA assistance, Chart Forex, Statutární město České

Algotech dalšího významného klienta: národního do-

Budějovice, Statutární město Kladno, VÚT, Kapitol,

pravce České dráhy, pro něhož do současnosti zajišťuje

Krkonošské papírny, Universal Music, Silon, České

širokou škálu služeb.

aerolinie a mnoho dalších.

Významným milníkem byl rok 2018, kdy společnost

Tváří společnosti Algotech zůstává po celou její historii

Algotech získává 100% podíl ve společnosti Sugar-

až do současnosti její zakladatel, generální ředitel

Factory. O rok později přechází SugarFactory pod

a současně majoritní vlastník František Zeman. Díky

značku Algotech, a tím rozšiřuje portfolio svých pro-

své vizi a hodnotám dokázal vybudovat z malé regio-

duktů o CRM systém SugarCRM, který se řadí mezi

nální firmy s 15 zaměstnanci prosperující společnost

světovou špičku.

s více než 100 spolupracovníky. A protože lidé jsou
jedním ze čtyř základních pilířů společnosti, každý

V dalších letech prochází společnost Algotech dalším

zaměstnanec má možnost promlouvat do vývoje fir-

vývojem a posiluje divize Telco a ERP. Získává tak celou

my a posouvat tak společnost kupředu, aby mohla

řadu dalších významných klientů, mezi které patří ta-

poskytovat stále kvalitnější služby a produkty.

kové společnosti a organizace jako Škoda Auto, Toyoda

Události roku 2021
Z hlediska finančních ukazatelů lze rok 2021 považo-

Akvizice nových významných klientů přináší Algote-

vat, navzdory covidové krizi, jako mimořádně úspěšný.

chu možnost pomáhat v oblasti technologií většímu

K největším úspěchům patří akvizice významných čes-

množství firem i koncových uživatelů jednotlivých

kých i zahraničních klientů. Patří sem Skupina Kaňák,

systémů. V současné době Algotech obsluhuje přes

kde došlo k významnému rozvoji v oblasti poskyto-

300 významných klientů. Rozkládá tak podnikatelské

vaných cloudových služeb, nebo Raiffeisenbank, kde

riziko diverzifikací služeb a zvyšuje podíl opakovaných

společnost Algotech pomohla rozvinout portfolio

výnosů. Dochází tak k zajištění provozní stability a sou-

telekomunikačních služeb.

časně se otevírají příležitosti k dalším strategickým
investicím.

Mezi významné akvizice zahraničních klientů se řadí
společnost Smithfield Foods, kde společnost Algotech

V tomto roce došlo k výraznému zvýšení zájmu o pro-

prováděla náročnou zakázkovou implementaci ERP

vozování aplikací v rychle se rozvíjející technologii

systému Oracle JD Edwards EnterpriseOne, a dále

kontejnerizace. Výrazný zájem zaznamenává služba

americká společnost Garson & Shaw, u které byl na-

pronájmu výpočetního výkonu pro CAD, virtuální

sazen systém SugarCRM.

realitu či analytické práce. Algotech Cloud je dlouho-

výroční zpráva algotech
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době připraven pro provoz aplikací v reálném čase
včetně zvuku a videa. Těchto výhod využívá například

Release 22: nová verze
ERP JD Edwards

Český Rozhlas, jehož infrastrukturu pro online vysílání
provozujeme.

Společnost Oracle vydala v říjnu 2021 novou verzi
ERP systému JD Edwards EnterpriseOne Release 22.

SugarCRM se dostal mezi nejlepší
v kategorii Constellation ShortList

Ta nabízí přehledné grafické zpracování mj. výstupů
z programů pro tvorbu harmonogramů a plánování
dle priorit a ve formě podrobné realtimové dodáv-

SugarCRM byl jmenován nejlepším prodejcem v Con-

kové/poptávkové tabulky s podpůrnými schématy

stellation shortlist™ pro automatizaci marketingu B2C

a grafickými výstrahami.

pro malé a střední podniky. Výhodou SugarCRM je
zapojení umělé inteligence a strojového učení, které

Nová verze eliminuje manuální zadávání úkolů po-

mimo jiné vedou k pokročilé automatizaci a kvalitnímu

mocí automatizování úloh, a zvyšuje tak hodnotu

reportování.

investice do produktu.

V Algotechu jsme hrdí, že implementujeme právě takto

V Algotechu držíme krok s nejnovějšími trendy, proto

ohodnocený CRM systém.

jsme rádi, že jsme mohli nabídnout implementaci
Release 22 v těsném závěsu po jejím uvolnění společností Oracle.

I v roce 2021 probíhaly
informativní a sportovní akce
pro zákazníky.
Zákaznický den 2021

účastnit online nebo osobně a užít si tak vůni kávy
a gurmánských specialit. Během každé snídaně jsme
zákazníkům představili novinky a další zajímavé informace na dané téma.
– Novinky z oblasti GDPR
Naši specialisté Jana Duchková a Petr Loužecký si při-

27. 5. 2021 proběhl eZákaznický den, který jsme z dů-

pravili zkušenosti z praxe Úřadu pro ochranu osobních

vodů trvání protiepidemiologických opatření pojali po-

údajů a novinky z oblasti kybernetické bezpečnosti.

někud netradičně – z naší zasedačky jsme se přesunuli
do profesionálního televizního studia společnosti AV

Program byl následující:

Media, která zprostředkovala přímý přenos celé akce.
• Průběh kontroly ve firmě.

Zákaznické snídaně

• Rozsah požadované dokumentace, která je
předmětem kontroly.

I v roce 2021 probíhaly zákaznické snídaně v sídle Algotechu, kterých se naši zákazníci měli možnost
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• Lhůty na odevzdání dokumentace a povinná
součinnost správce.
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• Příprava na kontrolu a minimalizace rizika finančních sankcí.
• Ochrana osobních údajů z pohledu kybernetické
bezpečnosti.

– CRM a obchodní procesy
Vše se točilo kolem řešení obchodních procesů v systému SugarCRM. Kromě spousty dobrot a výborné kávy
vás čekalo představení užitečných možností a nových
funkcionalit v nejflexibilnějším CRM systému na trhu.

– ERP systémy

Věnovali jsme se těmto okruhům:

Pustili jsme se do představení ERP systémů, konkrétně Oracle JD Edwards. Tato sada aplikací, která vám
pomáhá řídit celý podnik, se v poslední době dočkala
řady novinek, které byly součástí programu. Probrali
jsme následující témata:

• Hromadná aktualizace údajů u skupiny záznamů v SugarCRM.
• Práce s uživatelsky definovatelnými parametry pro třídění záznamů (obchodních příležitostí, skupin kontaktů, skupin firem).

• Novinky v Oracle JD Edwards.
• Představili jsme orchestraci procesů v Oracle
JD Edwards.
• Seznámili vás s legislativními novinkami a je-

• Představení 360° pohled na zákazníka (aktivity,
obchodní příležitosti).
• Jak na jednoduché a rychlé reporty dat přímo
ze CRM.

jich podporou v JD Edwards.
• Podívali jsme se na novinky v Intrastatu.

AlgoCup 2021
Navzdory restriktivním opatření
proběhl i loňský rok tradiční fotbalový turnaj AlgoCup. Šlo již
o devátý ročník turnaje, kterého se
kromě Algotechu zúčastnily týmy
PBW, UVT Internet, SILON, ORACLE,
KAŇÁK, IGEPA a TOYODA GOSEI.
Hned po ranním rozlosování začaly
zápasy ve skupinách, ze kterých se
následně postupovalo do play-off.
Hráči podávali skvělé výkony a diváci se mohli těšit z krásných gólů
i překvapivých výsledků.

výroční zpráva algotech
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Kam jdeme?
Vize společnosti
Společnost Algotech stojí na 4 základních pilířích,

• KREATIVITA

které definují její firemní identitu. Těmito pilíři jsou po-

Zkušenost, systematičnost a precizní řemeslná

moc, řemeslo, kreativita a lidé. Pomoc v oblasti tech-

práce jsou pro nás samozřejmostí a základem

nologií představují produkty, které reálně usnadňují,

pro tvůrčí řešení problémů a inovace nejen při

optimalizují a zefektivňují práci, a to v širokém spektru

individuálních implementacích komplexních sys-

aplikací: od cloudových služeb, přes telekomunikace,

témů, ale zejména při zakázkovém vývoji našich

helpdesk až po zakázkový software a implementaci

vlastních nástrojů a produktů.

podnikových systémů. Aby naše produkty dokázaly
skutečně pomáhat, pečujeme o ně s řemeslnou precizností a při řešení problémů postupujeme kreativně.

• LIDÉ
Dodáváme řešení do celého světa, ale nejsme
odosobněný korporát. Vytváříme pracovní pro-

Srdcem společnosti jsou však lidé. Klíčové pro naši

středí, kde nasloucháme hlasu každého zaměst-

firmu není jenom její vedení, ale i každý jednotlivý

nance. A zajímají nás i lidé, kteří potřebují naši

zaměstnanec, na jakékoliv pozici. Už proto, že bez nich

pomoc prostřednicím našeho Nadačního fondu

by naše firma nebyla na takové úrovni, jako je nyní.

Algo.

V samotném počátku jsme si vystačili se zhruba 15
lidmi. Nyní jich s námi spolupracuje přes 100. Kromě
skvělého pracovního prostředí a adekvátního ohodnocení nezapomínáme ani na možnost jak pozičního,
tak odborného růstu. I to nám umožní poskytovat

Současnost
a budoucnost

neustále lepší a kvalitnější služby.
Díky našemu neustálému vývoji, rozšiřování a zkva• POMOC
Smyslem technologií není samoúčelné vylepšová-

center, v oblasti telekomunikačního software i hard-

ní technických prostředků. Jejich pravou podsta-

ware, stejně jako v oblastech zahrnující podnikové

tou je usnadňování a zjednodušování rutinní prá-

informační systémy. Naší profesionality se rozhodla

ce, propojování lidí a přinášení nových možností.

využívat i řada dalších společností.

• ŘEMESLO
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litňování služeb jsme experty v oblasti kontaktních

Jsme součástí nadnárodního sdružení Algotech, což

Více než 20 let zkušeností a znalostí našich

z nás dělá významnou společnost nejenom v České

zaměstnanců znamená vždy poctivou a precizně

a Slovenské republice, ale i na mezinárodním trhu. Klí-

odvedenou řemeslnou práci při plnění i těch

čovou osobou naší firmy stále zůstává František Zeman,

nejnáročnějších úkolů.

majoritní vlastník, který stál na úplném začátku firmy.

výroční zpráva algotech

Díky svým plánům a schopnostem vybudoval v pod-

zičního, tak odborného růstu. I to nám umožní do bu-

statě od nuly nejenom významný podnik, ale zejména

doucna poskytovat neustále lepší a kvalitnější služby.

rostoucí společnost, která bude špičkou i v následují-

Příkladem může být automatizace prodeje produkto-

cích letech.

vého portfolia cloudových služeb na tzv. Algoportálu. Algotech rozvíjí produktové portfolio s partnery

Sám František Zeman, stejně jako další majitelé firmy,

v oblasti automatizace z komunikační divize. Spadá

nejsou jenom osobami v pozadí, ale jsou i známými

sem další vývoj vlastního komunikačního produktu

tvářemi naší společnosti. Jasná majetková struktura

Algotech CC, kam budou postupně implementovány

je zárukou, že nám na vás, našich klientech, nejenom

konektory s AI automaty 3. stran, hlasové automaty,

záleží, ale že jsme schopni vždy vyslyšet konkrétní

chatboty a další nové funkcionality na základě poža-

požadavky a potřeby, které se mohou stát jednou z dal-

davků zákazníků.

ších budoucích vizí při plánování inovativních služeb.
Kromě skvělého pracovního prostředí a adekvátního
ohodnocení nezapomínáme ani na možnost jak po-

výroční zpráva algotech
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S kým jdeme?
Naši zákazníci a partneři
Rádi bychom poděkovali za přízeň našim nejvýznamnějším klientům. Jejich spokojenost je pro nás alfou
a omegou.

24
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Reference
Společnost KAPITOL, a. s.

detailního popisu prostředí zákazníka. Diskuse

„Podařilo se nám nalézt řešení v podobě SugarCRM, které

nad detaily v průběhu přípravy projektu byla díky

sjednotilo firemní postupy, pomohlo dosáhnout větší

pragmatickému přístupu zákazníka hladká a velice

flexibility a zpřístupnilo nové obchodní příležitosti,“ říká

efektivní,“ říká Dušan Macháček, Senior Business

Ing. Petr Nosek, vedoucí IT oddělení společnosti

Consultant, Algotech.

Kapitol.
ATODY
Český rozhlas

Atoda využívá řešení implementované a spravované

„Spolupráce se společností Algotech byla od začátku

společností Algotech již od svého vzniku v roce 2005.

na špičkové úrovni. Zejména jsme se obávali náročné

Flexibilní systém cloudové služby spolu s otevřeným

migrace více než 70 serverů z původního prostředí, ale

řešením AlgoCC umožňuje přechod na distribuované

díky profesionálnímu a proaktivnímu přístupu ze strany

řešení do více lokalit (jejich rozšiřování), přechod na

Algotechu vše proběhlo nad očekávání hladce,“ říká

home-office řešení nebo naopak rozšiřování služeb

Jindřich Kubelík, vedoucí Oddělení vývoje aplikací.

ve vybrané lokalitě. AlgoCC je implementováno
v datovém centru Algotech a ATODA kontaktní

Vorwerk

centrum jeho funkcionalitu využívá formou cloudové

„Spolupráce na tomto projektu byla opravdu unikátní.

služby. Výsledkem je dlouhodobá spolupráce, kterou

Velice tomu napomohlo konkrétní zadání a dostupnost

si obě strany pochvalují.

výroční zpráva algotech
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Cesta pomoci
Nadační fond Algo
Pomáháme nejenom v oblasti technologií, ale i těm,

Za naší pomocí stojí vždy zcela konkrétní příběh.

kteří pomoc potřebují nejvíce, a to prostřednictvím

V loňském roce jsme mj. pomohli těmto dětem:

našeho Nadačního fondu Algo. Bohužel není v našich
silách pomoci úplně všem, proto jsme se rozhodli

Daniel

pomáhat zejména:

Daniel je oběť letošního tornáda na Moravě. S rodinou
přišel o střechu nad hlavou a všechny osobní věci. Od

•d
 ětem znevýhodněným zdravotním stavem či
handicapem,

státu pomoc nedostali a štěstí se k nim otočilo zády.
Požádal nás o jakoukoli podporu. A protože bylo těsně

•d
 ětem a jejich rodičům (nebo osobám o tyto děti

před Vánoci, vybrali jsme ze seznamu přání dárky

pečujícím), kteří nemají prostředky na základní

pro děti. Nakoupili jsme 8 dárků v celkové hodnotě

potřeby, jako jsou zdravotní pomůcky, léky atp.,

2 662 Kč.

• s eniorům, a to kulturní, sociální a materiální
podporou.

Artur
Artur je neverbální – nerozumí lidské řeči, sám

Nadační fond Algo funguje už deset let a my jsme

téměř nemluví, občas opakuje slova, aniž by chápal

pyšní, že jsme za celou tu dobu mohli poskytnout

jejich význam. Nechápe čas a prostor, neví, kolik je

pomoc celkem 75 klientům částkou ve výši 717 203 Kč.

hodin, jak dlouhá uběhla doba. Nerozumí pojmu
nebezpečí, úplně mu chybí pud sebezáchovy.

V roce 2021 to byly příspěvky 17 klientům v celkové

Nedokáže se samostatně zabavit hrou, prohlížením

částce 195 716 Kč. Jsme moc rádi, že můžeme pomáhat

knih, sledováním televize. Několikrát týdně dochází

lidem, kteří to potřebují, a rozhodně v tom hodláme

na terapie, které jsou určeny pro osoby s PAS.

pokračovat i nadále.

Prostřednictvím těchto terapií dochází k pomalému
zlepšování komunikace mezi Arturem a okolním

Dále bychom rádi poděkovali vám všem, kteří se jste

světem (komunikuje prostřednictvím obrázkových

se k pomoci připojili. Pokud byste rádi přispěli, můžete

piktogramů).

tak nově učinit i přes portál www.givt.cz. Najdete
na něm přes 1 200 nejznámějších e-shopů (např.

Bohužel to zatím nemá žádný vliv na jeho přetrvávající

Dr.Max, Prozdravi.cz, Agatin svět, Mall.cz, 4camping,

nespavost. Tyto terapie nejsou financovány ze

Sevt, Kaspersky.cz, Mironet, Bioooo, AlpinePro, Vemzu,

zdravotního pojištění a jsou velmi finančně nákladné.

Knihy Dobrovský, Lentiamo, XXXLutz ad.). Pokud při

Maminka je samoživitelka s dalšími dvěma dětmi

nákupu vyberete Nadační fond Algo, přispějete, aniž

a sama nemůže nastoupit do zaměstnání, ani začít

by vás to stálo cokoliv navíc.

vykonávat výdělečnou činnost z domova s ohledem
na svoje vytížení v péči ohledně Artura, ale i staršího
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syna Alexandra. Nadační fond přispěl částkou 15 000

a nechce skončit na invalidním vozíku. Léčba je však

Kč na rehabilitační pobyt v Centru Hájek.

nákladná, na půl roku vyjde až na 300 000 Kč. Nadační
fond Algo poskytl příspěvek na léčbu ve výši 10 000 Kč

Lucie

do veřejné sbírky.

Lucie je maminka pětileté Emmičky. Už 15 let bojuje
s roztroušenou sklerózou. Poslední rok se její nemoc
zhoršila. Mladá žena téměř nevidí na levé oko, trpí
bolestmi, ztratila cit v nohách. Navíc je matkasamoživitelka a bohužel kvůli pandemii koronaviru
nemůže chodit ven a pracovat. Přesto by si velmi
přála být plnohodnotnou mámou pro své děvčátko

výroční zpráva algotech
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Vlna pomoci
Pomáháme druhým, aniž bychom za to očekávali zisk.

onSinch, který byl původně vyvinut ke koordinaci

To ostatně potvrzují i údaje Českého statistického

pracovníků v kulturním průmyslu a je ověřený roky

úřadu, podle kterého měli Češi jen v roce 2018

praxe. Jedním z investorů tohoto all-in-one nástroje

odpracovat téměř 57 milionů hodin pro více než 142

pro řízení projektů a pracovníků je generální ředitel

tisíc neziskových organizací. Problémem je ovšem

Algotechu František Zeman.

chybějící systém pro lepší koordinaci pracovníků
a využití kapacit.

Tímto spojením vznikl systém umožňující na základě
jednoduché registrace, přístup ke konkrétním

Tento nedostatek se rozhodla vyřešit iniciativa Vlna

nabídkám činnosti zapojených spolků a neziskových

pomoci, která se s vervou pustila do digitalizace

organizací. Vlna pomoci pomáhá na obou stranách.

dobrovolnictví, protože je přesvědčena o tom, že

Dobrovolníci se přihlašují na libovolné činnosti a vždy

i neziskový sektor si zaslouží kvalitní řešení. A Algotech

si mohou zvolit termín, který vyhovuje jejich časovým

byl u toho. Vlna pomoci je postavena na online systému

možnostem.

Spolupráce s neziskovou organizací
Asistence
Jedním z partnerů projektu Vlna pomoci je nezisková
organizace Asistence podporující lidi s tělesným
postižením, aby mohli svobodně a samostatně
žít. Algotech poskytuje Asistence na měsíční bázi
finanční podporu. Jak hodnotí celou zkušenost Erik
Čipera, ředitel Asistence, o.p.s?
„Díky Vlně pomoci se nám podstatně zjednodušilo
a zefektivnilo koordinování dobrovolníků. Místo spousty
nepřehledných excelových tabulek máme jeden na míru
uzpůsobený systém, který bychom si jinak mohli jen těžko
dovolit. To nám umožní dále rozšiřovat dobrovolnický
program. Budu moc rád, když Vlna pomoci přispěje
i k rozšíření povědomí ve společnosti o možnostech
dobrovolně pomáhat tam, kde je to třeba. Třeba u nás
v Asistenci.“
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Dobrovolnický den 2021
Společně s iniciativou Vlna pomoci
jsme zorganizovali tradiční Dobrovolnický den, kdy jsme v Algotechu
na chvíli odložili své všední pracovní
povinnosti a přiložili pomocnou ruku
tam, kde je potřeba.
Vyrazili jsme tedy jeden krásný podzimní den s kolegy „dobrovolničit“
do Záchranné stanice hl. m. Prahy
pro volně žijící živočichy v Jinonicích.
Místnímu osazenstvu jsme pomohli
s jejich denní rutinou a běžnými úkoly,
na které nás proškolili. Teambuildingovou aktivitu, nové zážitky a možnost
odreagování od běžné práce jsme tedy
propojili s pomocí.
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Minulý vývoj společnosti
Základní finanční ukazatele společnosti v letech 2020–2021 (v tis. Kč)
V tis. Kč

2020

2021

146

8 643

Aktiva celkem

150 144

135 924

Vlastní kapitál

22 063

17 259

Výsledek hospodaření

Finanční postavení společnosti je zjevné z účetní závěrky, která je nedílnou součástí této výroční zprávy.

Informace o předpokládaném
vývoji společnosti

Vedení společnosti vyhodnotilo přímý dopad událostí

Společnost vytvořila finanční plán do roku 2025

účetní jednotku jako nevýznamný.

souvisejících s ruskou invazí na území Ukrajiny na

a začala plnit úkoly, které postupně povedou k jeho
plnění. Pro rok 2022 společnost počítá s růstem tržeb

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení

na úroveň 260 mil. Kč a EBITDA 45 mil. Kč. Struktura

společnosti známy žádné další významné následné

zakázek a rostoucí zákaznické portfolio nás naplňuje

události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2021.

optimismem, že těchto cílů dosáhneme.

Významné skutečnosti, které
nastaly až po rozvahovém dni

Informace o aktivitách v oblasti
výzkumu a vývoje
Společnost v roce 2021 nevyvíjela žádné aktivity

Společnost uzavřela dne 21. 1. 2022 s Komerční bankou,

v oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č.

a.s. rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších

a obchodování na finančním trhu. Financování je

předpisů.

společnosti poskytnuto formou vedení běžných účtů,
kontokorentního úvěru ve výši 25 mil. Kč a bankovního

Informace o nabytí vlastních akcií

úvěru ve výši 400 tis. EUR (9 784 tis. Kč). Dne 25. 2. 2022
společnost uzavřela termínové devizové obchody na

Společnost v roce 2021 odkoupila 80 ks vlastních

zajištění měnového rizika Měnový Par Forward na

akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000 Kč,

období od březen 2022 až prosinec 2023 v celkové

v souhrnné jmenovité hodnotě 80 tis. Kč, které byly

výši 1 320 tis. EUR (33 mil. Kč).

na základě rozhodnutí Valné hromady ze 20. 12. 2021
zlikvidovány.
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Informace o pracovněprávních
vztazích
K 31. 12. 2021 měla společnost 77 zaměstnanců.

Ostatní informace
Mimo aktivit uvedených výše Společnost v roce 2021
nevyvíjela žádné aktivity v oblasti ochrany životního
prostředí.
Společnost nemá žádnou pobočku ani jinou část
obchodního závodu v zahraničí.

Prohlášení představenstva
společnosti
Představenstvo společnosti tímto prohlašuje, že tato
výroční zpráva byla zpracována na základě informací
jemu dostupných nebo takových, které by mohlo
při nejlepší snaze získat s péčí řádného hospodáře.
Informace uvedené v této zprávě odrážejí pravdivě
skutečný stav podle nejlepších znalostí představenstva
společnosti.
Přílohy:
1. Zpráva o vztazích společnosti za rok 2021
2. Účetní závěrka za rok 2021
3. Zpráva nezávislého auditora za rok 2021
V Praze dne 10. června 2022

..............................................................
SKM Invest, s.r.o, předseda představenstva
při výkonu funkce zastupuje František Zeman
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Zpráva o vztazích
společnosti (příloha č. 1)
Představenstvo společnosti
Algotech, a.s.
IČO 24775487
se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8
sp. zn. B 16709 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „Ovládaná osoba“),
v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění vypracovalo tuto
zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

1. Propojené osoby
1.1	Ovládající osoba
(i)	
SKM Invest, s.r.o., IČO 27122409, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha, sp. zn.
C 97955 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Ovládající osoba“).
Výše podílu v Ovládané osobě – 52,85 %
1.2	Osoby ovládané Ovládanou osobou
(i)	
Nadační fond Algo, IČO 24291862, se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8,
sp. zn. N 900 vedená u Městského soudu v Praze.
Ovládaná osoba je zakladatelem.
(ii)	
ALGOTECH, s.r.o. (společnost založená podle právního řádu Slovenské Republiky),
IČO 35954027, se sídlem Račianska 13, Bratislava 831 02, Slovenská republika, oddíl: Sro,
vložka číslo: 37481/B, vedená u Okresního soudu Bratislava I.
Výše podílu Ovládané osoby – 100 %
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(iii)	
Techlogica s.r.o., IČO 09625348, se sídlem Dukelských hrdinů 564/34, Holešovice, 170 00
Praha 7, sp. zn. C 339014 vedená u Městského soudu v Praze.
Výše podílu Ovládané osoby – 51 %
1.3

Osoby ovládané stejnou Ovládající osobou
(i)	Nejsou

2. Úloha Ovládané osoby ve struktuře vztahů a způsob a prostředky jejího ovládání
Ovládající osoba je největším akcionářem Ovládané osoby, jejíž podíl na Ovládané osobě činí 52,85 %
(k 31. 12. 2021). Ovládaná osoba nemá zvláštní úlohu ve struktuře vztahů.
V posledním účetním období vykonávala Ovládající osoba přímý a rozhodující vliv na Ovládanou osobu jako
její akcionář, a to prostřednictvím hlasování na valné hromadě Ovládané osoby.

3. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období na popud nebo v zájmu
Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku,
který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby zjištěného podle účetní
závěrky za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, za něž se
zpracovává tato zpráva o vztazích:
V posledním účetním období nedošlo na popud nebo v zájmu Ovládající osoby nebo jí ovládaných osob
k žádnému jednání, které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu Ovládané osoby
zjištěného podle poslední za účetní období bezprostředně předcházející účetnímu období, za něž se zpracovává
tato zpráva o vztazích, a to s výjimkou právních jednání (smluv) uvedených v článku 4. níže.

4. Přehled vzájemných smluv mezi Ovládanou osobou a Ovládající osobou
Název
smlouvy
Smlouva
o zápůjčce

Datum
uzavření
smlouvy

10. 2. 2015

Smluvní strany s uvedením, která
z osob je příjemcem jakého plnění

Název smlouvy

AB Group CZ, a.s. – vydlužitel

Zápůjčka do výše 20 mil. Kč.

František Zeman – zapůjčitel

Výše zápůjčky k 31. 12. 2021 je 0 Kč.

5. Přehled vzájemných smluv mezi Ovládanou osobou a osobami ovládanými
Ovládanou osobou
Název
smlouvy
Smlouva
o zápůjčce

Datum
uzavření
smlouvy

1. 12. 2009

Smluvní strany s uvedením, která
z osob je příjemcem jakého plnění

Název smlouvy

Algotech, s.r.o. – vydlužitel

Zápůjčka do výše 41,3 tis. €.

Algotech, a.s. – zapůjčitel

Výše zápůjčky k 31. 12. 2021 je 22,8 tis. €.
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6. Zhodnocení výhod a nevýhod plynoucích ze vztahů mezi propojenými osobami
a případných rizik z toho plynoucích
Ovládaná osoba je přesvědčena, že výhody plynoucí ze vztahů s Ovládající osobou převažují nad potencionálními
nevýhodami. Ovládaná osoba si není vědoma obchodních rizik, které by pro ni plynuly z členství ve skupině.
Výhody pro Ovládanou osobu vyplývají ze vzájemné obchodní spolupráce s propojenými osobami.

7. Posouzení toho, zda vznikla Ovládané osobě újma, a posouzení toho, zda, jakým
způsobem a v jakém období byla nebo bude taková újma vyrovnána
Ovládané osobě nevznikla žádná újma v důsledku vztahů s Ovládající osobou, ani na základě smluv uzavřených
s Ovládající osobou nebo dalšími propojenými osobami, ani v důsledku jiných jednání v rámci propojených osob.
Mezi plněním a protiplněním z jednotlivých smluv a právních jednání neexistuje žádný nepoměr.

8. Závěr
Představenstvo Ovládané osoby tímto prohlašuje, že tato zpráva o vztazích byla zpracována na základě informací
jemu dostupných nebo které by mohlo při nejlepší snaze získat s péčí řádného hospodáře. Podle nejlepších
znalostí představenstva Ovládané osoby odrážejí informace uvedené v této zprávě pravdivě skutečný stav.

V Praze dne 31. března 2022

..............................................................
SKM Invest, s.r.o, předseda představenstva
při výkonu funkce zastupuje František Zeman
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/ účetní uzávěrka – rozvaha v plném rozsahu

Účetní závěrka – Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Označení

Řád.
Brutto

Korekce

Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

1

275 289

-139 365

135 924

150 144

B.

STÁLÁ AKTIVA

2

182 581

- 134 995

47 586

57 522

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

3

140 483

- 118 224

22 259

31 512

Ocenitelná práva

4

34 791

-23 102

11 689

10 373

Software

5

34 791

-23 102

11 689

10 373

Goodwill

6

105 692

-95 122

10 570

21 139

Dlouhodobý hmotný majetek

7

41 127

-16 771

24 356

25 549

Pozemky a stavby

8

27 357

-3 605

23 752

24 306

B.II.1.1.

Pozemky

9

1 010

-

1 010

1 010

B.II.1.2.

Stavby

10

26 347

-3 605

22 742

23 296

Hmotné movité věci a jejich soubory

11

13 770

-13 166

604

1 243

Dlouhodobý finanční majetek

12

971

-

971

461

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

13

971

-

971

461

B.I.2.
B.I.2.1.
B.I.3.
B.II.
B.II.1.

B.II.2.
B.III.
B.III.1.
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Minulé
účetní
období

Běžné
účetní období
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Účetní závěrka – Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Označení

Aktiva

Minulé
účetní
období

Běžné
účetní období

Řád.
Brutto

Korekce

Netto

Netto

C.

OBĚŽNÁ AKTIVA

14

80 901

-4 370

76 531

81 403

C.I.

Zásoby

15

3 906

-1 483

2 423

2 568

C.I.2.

Nedokončená výroba a polotovary

16

-

-

-

253

C.I.3.

Výrobky a zboží

17

3 906

-1 483

2 423

2 315

Zboží

18

3 906

-1 483

2 423

2 315

Pohledávky

19

67 264

-2 887

64 377

59 199

Krátkodobé pohledávky

20

67 264

-2 887

64 377

59 199

C.II.2.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

21

58 644

-2 887

55 757

52 669

C.II.2.2.

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

22

566

-

566

912

C.II.2.4.

Pohledávky - ostatní

23

8 054

-

8 054

5 618

C.II.2.4.4.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

24

1 651

-

1 651

1 322

C.II.2.4.5.

Dohadné účty aktivní

25

6 400

-

6 400

4 296

C.II.2.4.6.

Jiné pohledávky

26

3

-

3

-

Peněžní prostředky

27

9 731

-

9 731

19 636

C.IV.1.

Peněžní prostředky v pokladně

28

225

-

225

198

C.IV.2.

Peněžní prostředky na účtech

29

9 506

-

9 506

19 438

Časové rozlišení aktiv

30

11 807

-

11 807

11 219

Náklady příštích období

31

11 807

-

11 807

11 219

C.I.3.2.
C.II.
C.II.2.

C.IV.

D.
D.1.
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Účetní závěrka – Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Označení

Řád.

Běžné účetní období

Minulé účetní
období

PASIVA CELKEM

32

135 924

150 144

A.

VLASTNÍ KAPITÁL

33

17 259

22 063

A.I.

Základní kapitál

34

4 920

5 000

Základní kapitál

35

4 920

5 000

Ážio a kapitálové fondy

36

33

33

Kapitálové fondy

37

33

33

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

38

33

33

Fondy ze zisku

39

80

-

Ostatní rezervní fondy

40

80

-

Výsledek hospodaření minulých let (+/-)

41

3 583

16 884

A.IV.1.

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

42

30 412

43 713

A.IV.2.

Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

43

-26 829

-26 829

A.V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

44

8 643

146

B. + C.

CIZÍ ZDROJE

45

85 423

97 970

B.

Rezervy

46

14 949

13 112

B.2.

Rezerva na daň z příjmů

47

2 847

3 839

B.4.

Ostatní rezervy

48

12 102

9 273

C.

Závazky

49

70 474

84 858

C.I.

Dlouhodobé závazky

50

1 147

3 608

C.I.8.

Odložený daňový závazek

51

1 147

1 918

C.I.9.

Závazky - ostatní

52

-

1 690

Jiné závazky

53

-

1 690

A.I.1.
A.II.
A.II.2.
A.II.2.2.
A.III.
A.III.1.
A.IV.

C.I.9.3.
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Účetní závěrka – Rozvaha v plném rozsahu
k 31. prosinci 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Označení
C.II.

Pasiva

Řád.

Stav v běžném
účetním období

Minulé účetní
období

Krátkodobé závazky

54

69 327

81 250

C.II.2.

Závazky k úvěrovým institucím

55

11 452

15 668

C.II.4.

Závazky z obchodních vztahů

56

42 213

34 666

C.II.8.

Závazky - ostatní

57

15 662

30 916

C.II.8.1.

Závazky ke společníkům

58

-

2 010

C.II.8.3.

Závazky k zaměstnancům

59

3 433

2 954

C.II.8.4.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

60

1 967

1 848

C.II.8.5.

Stát - daňové závazky a dotace

61

2 068

6 595

C.II.8.6.

Dohadné účty pasivní

62

7 955

15 461

C.II.8.7.

Jiné závazky

63

239

2 048

D.

Časové rozlišení pasiv

64

33 242

30 111

D.2.

Výnosy příštích období

65

33 242

30 111
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Účetní závěrka – Výkaz zisku a ztráty (druhové členění)
za rok končící 31. prosincem 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Označení

Běžné účetní období

Minulé účetní
období

I.

Tržby z prodeje výrobků a služeb

1

237 134

212 788

II.

Tržby za prodej zboží

2

30 527

40 532

A.

Výkonová spotřeba

3

165 362

163 497

A.1.

Náklady vynaložené na prodané zboží

4

28 382

37 903

A.2.

Spotřeba materiálu a energie

5

7 411

9 396

A.3.

Služby

6

129 569

116 198

B.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

7

253

203

C.

Aktivace (-)

8

-5 069

-3 143

D.

Osobní náklady

9

70 877

67 403

D.1.

Mzdové náklady

10

50 846

48 709

D.2.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění
a ostatní náklady

11

20 031

18 694

D.2.1.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

12

17 729

16 711

D.2.2.

Ostatní náklady

13

2 302

1 983

Úpravy hodnot v provozní oblasti

14

16 948

16 579

15

16 771

16 245

16

16 771

16 245

Úpravy hodnot pohledávek

17

177

334

Ostatní provozní výnosy

18

178

1 603

III.1.

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

19

-

41

III.2.

Tržby z prodaného materiálu

20

109

214

III.3.

Jiné provozní výnosy

21

69

1 348

Ostatní provozní náklady

22

4 078

8 332

F.3.

Daně a poplatky

23

10

152

F.4.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období

24

2 829

6 122

F.5.

Jiné provozní náklady

25

1 239

2 058

Provozní výsledek hospodaření (+/-)

26

15 390

2 052

E.
E.1.
E.1.1.
E.3.
III.

F.

*
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Řád.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé
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Účetní závěrka – Výkaz zisku a ztráty (druhové členění)
za rok končící 31. prosincem 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Označení
V.

Výkaz zisku a ztráty
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního
majetku
Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního
majetku
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním
majetkem

Řád.

Běžné účetní období

Minulé účetní
období

27

-

11 725

28

-

11 725

29

-

11 311

Nákladové úroky a podobné náklady

30

635

907

J.1.

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo
ovládající osoba

31

28

224

J.2.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady

32

607

683

VII.

Ostatní finanční výnosy

33

557

5 129

K.

Ostatní finanční náklady

34

1 826

3 842

*

Finanční výsledek hospodaření (+/-)

35

-1 904

794

**

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

36

13 486

2 846

L.

Daň z příjmu

37

4 843

2 700

L.1.

Daň z příjmu splatná

38

5 614

4 406

L.2.

Daň z příjmu odložená (+/-)

39

- 771

-1 706

**

Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

40

8 643

146

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

41

8 643

146

*

Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. +
VI. + VII.

42

268 396

271 777

V.2.
H.
J.
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/ účetní uzávěrka – přehled o peněžních tocích

Účetní závěrka – Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Označení

Běžné účetní období
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období

P.

Minulé účetní
období

19 636

1 266

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti
Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

13 486

2 846

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

20 792

23 153

6 202

5 676

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

A.1.2.

Změna stavu:

13 575

17 025

A.1.2.1.

goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku

10 569

10 569

A.1.2.2.

rezerv a opravných položek

3 006

6 456

-

- 455

A.1.3.

Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv

A.1.5.

Vyúčtované nákladové a výnosové úroky

635

907

A.1.6.

Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

380

-

A*

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu

34 278

25 999

A.2.

Změna potřeby pracovního kapitálu

-8 743

-2 954

-6 322

-16 075

-2 566

12 865

145

256

25 535

23 045

- 635

- 907

-6 606

-1 642

18 294

20 496

A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
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Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů
dohadných a časového rozlišení
Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů
dohadných a časového rozlišení
Změna stavu zásob

A**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za
minulé období

A***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti
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Účetní závěrka – Přehled o peněžních tocích
za rok končící 31. prosincem 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Označení

Běžné účetní období

Minulé účetní
období

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Nabytí stálých aktiv

-6 835

-3 376

- 246

- 228

-6 079

-3 143

- 510

-5

Příjmy z prodeje stálých aktiv

-

11 766

B.2.1.

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku

-

41

B.2.2.

Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku

-

11 725

-6 835

8 390

B.1.1.

Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

B.1.2.

Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

B.1.3.

Nabytí dlouhodobého finančního majetku

B.2.

B***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Peněžní toky z finanční činnosti
C.1.

Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z
finanční oblasti

-5 906

-4 394

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-15 458

-6 122

-3 448

-

C.2.2.

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

C.2.6.

Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a
tantiémy

-12 010

-6 122

C***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-21 364

-10 516

F.

Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků

-9 905

18 370

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na
konci účetního období

9 731

19 636
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/ účetní závěrka – přehled o změnách vlastního kapitálu

Účetní závěrka – Přehled o změnách vlastního kapitálu
za rok končící 31. prosincem 2021 (v tisících Kč)

Obchodní firma a sídlo:								
Algotech, a.s.										Identifikační číslo
Sokolovská 668/136d, Karlín 186 00, Praha 8, Česká republika						
247 75 487

Oceňovací
rozdíly
z přec.
majetku
a závazků

Ostatní
rezervní
fondy

Nerozdělený
zisk nebo
neuhrazená
ztráta z
minulých let
(+/-)

5 000

33

-

43 713

-26 829

146

22 063

Převod výsledku
hospodaření

-

-

-

146

-

-146

-

Podíl na zisku

-

-

-

-10 000

-

-

-10 000

-80

-

80

-3 448

-

-

-3 488

Zaokrouhlení

-

-

-

1

-

-

1

Výsledek
hospodaření
za běžný rok

-

-

-

-

-

8 643

8 643

4 920

33

80

30 412

-26 829

8 643

17 259

Oceňovací
rozdíly
z přec.
majetku
a závazků

Ostatní
rezervní
fondy

Nerozdělený
zisk nebo
neuhrazená
ztráta z
minulých let
(+/-)

5 000

33

-

41 752

-26 829

1 961

21 917

Převod výsledku
hospodaření

-

-

-

1 961

-

-1 961

-

Výsledek
hospodaření
za běžný rok

-

-

-

-

-

146

146

5 000

33

-

43 713

-26 829

146

22 063

Základní
kapitál

Zůstatek
k 1. 1. 2021

Nákup vlastních
akcií

Zůstatek
k 31. 12. 2021

Základní
kapitál

Zůstatek
k 1. 1. 2020

Zůstatek
k 31. 12. 2020
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Jiný výsledek
hospodaření
minulých let

Jiný výsledek
hospodaření
minulých let

Výsledek
hospodaření
běžného
účetního
období

Výsledek
hospodaření
běžného
účetního
období

Celkem

Celkem

/ příloha v účetní závěrce

Příloha v účetní závěrce
(nekonsolidovaná)

Rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)
1. Popis společnosti
Algotech, a.s., (dále jen „společnost“) je akciová společnost, která vznikla dne 9. 12. 2010 zápisem do obchodního
rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 16709, oddíl B. společnost sídlí na adrese
Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, a má IČO: 247 75 487. Hlavním předmětem její
činnosti je poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové
a související činnosti a webové portály, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,
mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti a výroba, instalace, opravy
elektrických strojů a přístrojů, elektronických, telekomunikačních zařízení.
Společnost Algotech, a.s., vznikla na základě projektu fúze sloučením s rozhodným dnem fúze dne 1. 7. 2015.
Na základě projektu fúze došlo ke sloučení společností Algotech, s.r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín,
186 00 Praha 8, IČO: 256 03 558, Algotech BSC, s.r.o., se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 290 59 143, GEOMANT CZ & SK s.r.o. se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 271 83 173,
jakožto společnostmi zanikajícími při fúzi a společnosti AB Group CZ, a.s., se sídlem Sokolovská 668/136d, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 247 75 487, která byla nástupnickou společností. Společnost AB Group CZ, a.s., se dne
31. 12. 2016 přejmenovala na Algotech, a.s. Jmění zanikajících společností bylo pro potřeby fúze přeceněno na
základě znaleckého posudku.
Na základě vnitrostátního projektu fúze sloučením s rozhodným dnem 1. 1. 2019, přešlo na společnost Algotech,
a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, IČO: 247 75 487, jako nástupnickou společnost,
jmění zanikající společnosti SugarFactory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00,
IČO: 019 53 885.
Dne 18. 10. 2019 došlo na základě rozhodnutí valné hromady k přeměně podoby akcií na zaknihované.
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Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu k 31. 12. 2021:
• František Zeman *

54 %

• Cubist Holding s.r.o.

20 %

• Rofin, s.r.o.		

14 %

(* včetně podílu SKM Invest, s.r.o)

Členové statutárních a kontrolních orgánů k 31. 12. 2021:
Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 16. 8. 2021 došlo ke změně členů představenstva.
Představenstvo

den vzniku
funkce

Předseda:

SKM Invest, s.r.o., IČO 271 22 409
při výkonu funkce zastupuje: František Zeman

17. 8. 2021

Místopředseda:

ROFIN s.r.o., IČO 256 63 151
při výkonu funkce zastupuje: Ing. Roman Kopecký

17. 8. 2021

Člen představenstva:

JP99 agency, s.r.o., IČO 091 92 077
při výkonu funkce zastupuje: Josef Pavlis

17. 8. 2021

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti ve všech věcech, jejichž předmětem je plnění do dvou
milionů korun českých, předseda představenstva samostatně nebo místopředseda představenstva a člen
představenstva společně. Ve všech věcech, jejichž předmětem je plnění nad dva miliony korun českých, jednají
vždy předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.
Dozorčí rada
Předseda:

Karel Kieswetter

Člen:

Dušan Macháček

Člen:

Petr Loužecký

Společnost je mateřskou společností skupiny Algotech a přiložená účetní závěrka je připravená jako samostatná.
V souladu s českými účetními předpisy společnost nesestavila konsolidovanou účetní závěrku dle českých předpisů,
a to z důvodu, že podíly dceřiných společností (Algotech, s.r.o. a Techlogica s.r.o, viz bod 4c) na konsolidačním
celku skupiny Algotech není významný z hlediska podání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví
a finanční situace konsolidačního celku.
Společnost nemá pobočku ani jinou část obchodního závodu v zahraničí.

výroční zpráva algotech

47

/ příloha v účetní závěrce

2. Základní východiska pro vypracování účetní
závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném
pro rok 2021.
Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

3. Obecné účetní zásady, účetní metody a odchylky
od těchto metod
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2021 jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související a je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti příslušného
majetku.
Dlouhodobý nehmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady, které zahrnují přímé
materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady.
Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu.
Goodwill vznikl jako rozdíl mezi znaleckým oceněním majetku a závazků společnosti Algotech, s.r.o. a účetní
hodnotu majetku a závazků k 1. 7. 2015 (viz bod 1).
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
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Předpokládaná životnost a metoda odepisování je stanovena takto:
Počet let

Metoda

Software

1–5

Lineární

Goodwill

10

Lineární

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku – trvalé“.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy
a údržba se účtují do nákladů.

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související a odepisuje se po dobu předpokládané ekonomické životnosti.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy
a údržba se účtují do nákladů.
Odpisy
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost a metoda odepisování je stanovena takto:

Počet let

Metoda

Stavby

50

Lineární

Hmotné movité věci a jejich soubory

1–9

Lineární

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku – trvalé“.
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c) Finanční majetek
Dlouhodobý finanční majetek tvoří zejména majetkové účasti.
Majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem se oceňují pořizovací cenou. Pokud dochází k poklesu
účetní hodnoty u dlouhodobého finančního majetku, který se ke konci rozvahového dne nepřeceňuje, rozdíl
se považuje za dočasné snížení hodnoty a je zaúčtovaný jako opravná položka.

d) Peněžní prostředky
Peněžní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

e) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím metody FIFO. Pořizovací cena zásob zahrnuje
náklady na jejich pořízení včetně nákladů s pořízením souvisejících např. náklady na přepravu, clo, provize atd.
Výrobky a nedokončená výroba, tj. rozpracované projekty, se oceňují skutečnými vlastními náklady. Vlastní
náklady zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Výrobní režijní náklady zahrnují
zejména nájemné, odpisy atd.
Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot zásob“.

f) Rezervy
Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané
účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
dle jednotlivých zaměstnanců.
Rezerva na zaměstnanecké požitky je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nároku na požitky jednotlivých
zaměstnanců, v souladu s vnitřním předpisem společnosti, s použitím průměrných mzdových nákladů včetně
nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.
Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází
okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje
zjištěnou daňovou povinnost.
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V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka
je vykázána v položce Stát - daňové pohledávky.

g) Pohledávky
Pohledávky se oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných
položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.
Tvorba a zúčtování opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot pohledávek“.

h) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku městského soudu. Případné
zvýšení nebo snížení základního kapitálu na základě rozhodnutí valné hromady, které nebylo ke dni účetní závěrky
zaregistrováno, se vykazuje jako změny základního kapitálu.

i) Cizí zdroje
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky k úvěrovým institucím se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobé
závazky k úvěrovým institucím se považuje i část dlouhodobých závazků k úvěrovým institucím, která je splatná
do jednoho roku od rozvahového dne.

j) Leasing
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě
finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se
možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují.
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k) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách v kurzu platném ke dni jejich vzniku
vyhlášeným Českou národní bankou a k rozvahovému dni byly položky peněžité povahy oceněny kurzem platným
k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

l) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na
vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za
sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě všech jemu dostupných
relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od
těchto odhadů odlišovat.

m) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Hlavní činností společnosti je realizace IT projektů pro zákazníky společnosti. Tyto projekty mohou být dlouhodobého
charakteru a jsou realizovány na základě smluv uzavřených s jednotlivými zákazníky. Společnost účtuje o výnosech
z projektů ve většině případů na základě smluvně dohodnuté fakturace, tj. dle vystavených faktur. V případě, že
smluvně dohodnutá fakturace neodpovídá skutečně odvedené práci, postupuje společnost následujícím způsobem:
- Pokud skutečně odvedená práce převyšuje úroveň fakturace, tj. fakturace je posunuta na další období, společnost
účtuje o nedokončené výrobě, která pokrývá nevyfakturovanou část odvedené práce
- Pokud skutečně odvedená práce nedosahuje úroveň fakturace, tj. společnost má vyfakturováno dopředu,
účtuje společnost o odložených výnosech, která pokrývá úroveň fakturace týkající se dosud neodvedené, ale
vyfakturované práce ke konci účetního období.
- Společnost dále účtuje rezervu na ztrátové projekty, pokud by se takové v daném účetním období objevily.
Společnost účtuje o prodeji zboží v okamžiku předání zákazníkovi na základě splnění dohodnutých smluvních
dodacích podmínek.
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n) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého
o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních
rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy atd.). Dále se
zohledňují položky snižující základ daně (dary), odčitatelné položky (daňová ztráta, náklady na realizaci projektů
výzkumu a vývoje) a slevy na dani z příjmů.
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv
a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.

o) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k rozvahovému
dni.
V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem
zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze
účetní závěrky, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

p) Dotace
Společnost neobdržela v roce 2021 žádnou dotaci.
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4. Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Goodwill

Software

Nedok. dl.
nehmotný
majetek

Celkem 2021

Celkem 2020

Pořizovací cena
105 692

28 874

-

134 566

134 342

Přírůstky

-

6 079

-

6 079

3 143

Dotace

-

-

-

-

-

Úbytky

-

-162

-

-162

-2 919

Přeúčtování

-

-

-

-

-

105 692

34 791

-

140 483

134 566

Počáteční zůstatek

84 553

18 501

-

103 054

91 191

Odpisy

10 569

4 763

-

15 332

14 782

Oprávky k úbytkům

-

-162

-

-162

-2 919

Přeúčtování

-

-

-

-

-

Konečný zůstatek

95 122

23 102

-

118 224

103 054

Zůstatková hodnota 1. 1.

21 139

10 373

-

31 512

43 151

Zůstatková hodnota 31. 12.

10 570

11 689

-

22 259

31 512

Počáteční zůstatek

Konečný zůstatek
Oprávky
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pozemky

Hmotné
movité věci a
jejich soubory

Stavby

Nedok. dl.
hmotný
majetek

Celkem 2021

Celkem 2020

Pořizovací cena
1 010

26 347

13 896

-

41 253

46 748

Přírůstky

-

-

246

-

246

228

Úbytky

-

-

-372

-

-372

-5 723

Přeúčtování

-

-

-

-

-

-

1 010

26 347

13 770

-

41 127

41 253

Počáteční zůstatek

-

3 051

12 653

-

15 704

19 964

Odpisy

-

554

885

-

1 439

1 463

Oprávky k úbytkům

-

-

-372

-

-372

-5 723

Přeúčtování

-

-

-

-

-

-

Konečný zůstatek

-

3 605

13 166

-

16 771

15 704

Zůstatková hodnota 1. 1.

1 010

23 296

1 243

-

25 549

26 784

Zůstatková hodnota
31. 12.

1 010

22 742

604

-

24 356

25 549

Počáteční zůstatek

Konečný zůstatek
Oprávky

c) Dlouhodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Přehled o pohybu dlouhodobého finančního majetku:
Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba
2021

2020

461

456

Přírůstky

-

5

Úbytky

-

-

510

-

-

-

971

461

Zůstatek k 1. 1.

Příplatek mimo základní kapitál
Přecenění
Zůstatek k 31.12.
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31. 12. 2021

ALGOTECH, s.r.o. (SK)
Techlogica s.r.o

Vlastnický
podíl

Celkový zisk (+)/
ztráta (-)
za rok 2021

Vlastní kapitál
k 31. 12. 2021

ALGOTECH, s.r.o. (SK)
Techlogica s.r.o

Příplatek
mimo základní
kapitál

100%

570

-190

456

-

51%

-482

494

5

510

461

510

Cena pořízení akcií/podílu celkem

31. 12. 2020

Cena pořízení
akcií/podílu

Vlastnický
podíl

Celkový zisk (+)/
ztráta (-)
za rok 2020

Vlastní kapitál
k 31. 12. 2020

Cena pořízení
akcií/podílu

Příplatek
mimo základní
kapitál

100%

-69

-802

456

-

51%

-33

467

5

-

461

-

Cena pořízení akcií/podílu celkem

Sídlo dceřiných společností:
ALGOTECH, s.r.o			

Techlogica s.r.o

Račianska 13			

Dukelských hrdinů 564/34

831 002 Bratislava		

170 00 Praha 7

Slovenská Republika		

Česká Republika

Finanční informace byly získány z auditorem neověřené účetní závěrky dceřiných společností za rok 2021 a rok 2020.

d) Krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč)
Cenné papíry k obchodování
2021

2020

Zůstatek k 1. 1.

-

11 311

Přírůstky

-

-

Úbytky

-

-11 311

Přecenění

-

-

Zůstatek k 31. 12.

-

-

Společnost dne 13. 3. 2020 uzavřela smlouvu o převodu obchodního podílu ve společnosti GC Retail Group s.r.o.
Náklad spojený s převodem obchodního podílu byl vykázán v pozici Náklady související s ostatním dlouhodobým
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finančním majetkem, výnos spojený s převodem byl vykázán v pozici Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého
finančního majetku.

5. Zásoby
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomalu obrátkových zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu
opravných položek, který se v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka byla stanovena
vedením společnosti na základě předpokládané prodejní ceny a využitelnosti zásob (viz bod 7).

6. Pohledávky
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 vytvořeny
opravné položky (viz bod 7).
K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 pohledávky po lhůtě splatnosti více než 180 dní činily 3 034 tis. Kč a 3 496 tis. Kč.
Společnost odepsala v roce 2021 do nákladů z důvodu nedobytnosti pohledávky ve výši 379 tis. Kč (444 tis. Kč v 2020).
Dohadné účty aktivní zahrnují především nevyfakturované výnosy společnosti před koncem roku.
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz bod 19).

7. Opravné položky
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v bodech 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravná
položka
k zásobám

Opravná položka k pohledávkám
zákonná

Celkem

účetní

1 483

2 496

214

4 193

Tvorba

-

219

425

644

Rozpuštění/použití

-

-380

-87

-467

1 483

2 335

552

4 370

Zůstatek k 1. 1. 2021

Zůstatek k 31. 12. 2021

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.
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8. Časové rozlišení aktiv
Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení přijatých faktur a jsou účtovány do nákladů období,
do kterého věcně a časově přísluší.

9. Vlastní kapitál
Na základě schválení valné hromady ze dne 16. 8. 2021 společnost odkoupila 80 ks vlastních akcií o jmenovité
hodnotě jedné akcie 1 000 Kč, v souhrnné jmenovité hodnotě 80 tis. Kč za 3 448 tis. Kč.
Na základě rozhodnutí valné hromady ze 20. 12. 2021 společnost snížila základní kapitál použitím všech 80 ks
vlastních akcií, které byly zlikvidovány. Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 80 tis. Kč byla
převedena do zvláštního rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty.
Základní kapitál společnosti se skládá z 4 920 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1 tis. Kč plně upsaných a splacených, s celkovou nominální hodnotou 4 920 tis. Kč.
Zisk vytvořený v běžném období bude rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady.

10. Rezervy
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Ostatní rezervy jsou vytvořeny zejména rezervami na bonusy zaměstnanců a nevybranou dovolenou.

Rezerva na bonusy
a nevybranou dovolenou
Zůstatek k 1. 1. 2021

9 273

3 839

Tvorba

12 102

5 600

Rozpuštění

-9 273

-3 839

Zůstatek rezerv k 31. 12. 2021

12 102

5 600

-

-2 753

12 102

2 847

Zaplacené zálohy na daň z příjmu
Zůstatek rezerv snížený o zálohy na daň z příjmů
k 31. 12. 2021
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11. Dlouhodobé závazky
Dlouhodobé závazky k 31. 12. 2021 jsou tvořeny odloženým daňovým závazkem (viz bod 15). K 31. 12. 2020 byly
tvořeny především, odloženým daňovým závazkem (viz bod 15) a půjčkou poskytnutou bývalým společníkem.
Dle odsouhlaseného způsobu splácení půjčky byla hodnota splátek půjčky nad jeden rok k 31. 12. 2020 ve výši
1 690 tis. Kč vykázána v kategorii dlouhodobé závazky. Půjčka byla v roce 2021 splacena.

12. Krátkodobé závazky
K 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 neměla společnost krátkodobé závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů,
společnost eviduje k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 1 967 tis. Kč a 1 848 tis. Kč závazků pojistného na sociální a zdravotní
zabezpečení, které byly splatné v lednu následujícího roku.
Společnost k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 eviduje 2 068 tis. Kč a 6 595 tis. Kč splatných závazků z titulu daně z příjmu
fyzických osob a daně z přidané hodnoty.
Dohadné účty pasivní zahrnují především dohady na náklady spojené s projekty, ke kterým nebyly obdrženy
faktury do konce finančního roku.
Závazky vůči spřízněným osobám (viz bod 19).

13. Závazky k úvěrovým institucím
a finanční výpomoci
31. 12. 2021
Úroková sazba

Celkový
limit

31. 12. 2020

Částka
v tis. Kč

Celkový
limit

Částka
v tis. Kč

UniCredit Bank
Bankovní úvěr

3M PRIBOR + 2,51%

Kontokorentní účty

3M PRIBOR + 2,45%
1M PRIBOR + 2% od 5. 10. 2021

-

-

14 000

1 984

23 446

11 452

20 000

13 684

Celkem

-

23 446

11 452

34 000

15 668

Splátka v následujícím roce

-

-

11 452

-

15 668

Splátky v dalších letech

-

-

-

-

-
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Celkový limit na čerpání úvěru včetně bankovní záruky je celkem 25 mil Kč.
Náklady na úroky vztahující se k závazkům k úvěrovým institucím za rok 2021 činily 607 tis. (2020 ve výši 683 tis. Kč).
Smlouva o kontokorentu s UniCredit Bank obsahovala do října 2021 následující zvláštní podmínku, kterou musela
společnost dodržovat. Tato podmínka byla k říjnu 2021 dodatkem zrušena:
1. Poměr vlastního kapitálu a aktiv musí být minimálně ve výši 20 %.
K 31. 12. 2021 byl úvěr UniCredit Bank plně splacen.
Kontokorentní úvěr je splatný na výzvu banky do 3 měsíců od doručení výzvy banky. Ke dni účetní závěrky
Společnost výzvu neobdržela a Společnost plánuje tento kontokorentní úvěr využívat v následujících měsících.
Úvěry jsou zajištěny následovně:
Zůstatková
hodnota
zajištění
k 31. 12. 2021
Kontokorentní účty

Bankovní úvěr

Zůstatek úvěru
31. 12. 2021

31. 12. 2020

Zajištěny nemovitým majetkem
společnosti

22 742

11 452

13 684

Zajištěny postoupením
pohledávek

25 000

-

-

-

-

1 984

Nemovitý majetek

14. Položky časového rozlišení pasiv
Výnosy příštích období zahrnují vystavené faktury před koncem roku 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 a výnosy s nimi
spojené, které jsou účtovány do období, do kterého věcně a časově přísluší.

15. Daň z příjmů
Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2021 ve výši 5 600 tis. Kč (2020 ve výši 4 400 tis. Kč)
a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2020 ve výši 14 tis. Kč (2020 ve výši 6 tis. Kč).
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Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):
31. 12. 2021
Položky odložené daně

Rozdíl mezi účetní a daňovou
zůstatkovou cenou dlouhodobého
majetku

Odložená
daňová
pohledávka

31. 12. 2020

Odložený
daňový
Závazek

Odložená
daňová
pohledávka

Odložený
daňový
Závazek

-

-3 834

-

-4 003

OP k zásobám

282

-

282

-

OP k pohledávkám

106

-

41

-

Rezervy

2 299

-

1 762

-

Celkem

2 687

-3 834

2 085

4 003

-

- 1 147

-

-1 918

Ostatní přechodné rozdíly:

Netto

Společnost k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 1 147 tis. Kč a 1 918 tis. Kč.
V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 3n) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 %.

16. Leasing
Najatý majetek společností formou operativního leasingu k 31. 12. 2021 (v tis. Kč):
Výše nájemného v roce
Termíny/Podmínky

2021

2020

Pronájem vozidel

12–72 měsíců

6 853

5 789

Pronájem kancelářských prostor

Doba neurčitá

3 695

3 738
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17. Výnosy
Převážná část výnosů společnosti za rok 2021 je soustředěna na zákazníky v bankovním sektoru, výrobním sektoru
a sektoru informačních technologií.
Rozpis výnosů společnosti z běžné činnosti (v tis. Kč):
Tržby v roce 2021

Tržby
v tuzemsku

Vývoz
Evropa

Mimo Evropu

Celkem

29 607

291

629

30 527

Prodej výrobků a služeb

194 917

37 515

4 702

237 134

Tržby celkem

224 524

37 806

5 331

267 661

Prodej zboží

Tržby v roce 2020

Tržby
v tuzemsku

Vývoz
Evropa

Mimo Evropu

Celkem

24 211

16 321

-

40 532

Prodej výrobků a služeb

182 399

25 066

5 323

212 788

Tržby celkem

206 610

41 387

5 323

253 320

Prodej zboží

18. Osobní náklady
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

2021
Průměrný počet zaměstnanců

2020
77

80

Mzdy

50 846

48 709

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

17 729

16 711

2 302

1 983

70 877

67 403

Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Dle vyhlášky 500/2002 Sb. účetní jednotka neuvádí informace o mzdách členů představenstva a ostatních orgánů,
jelikož by jejich uvedení umožnilo zjistit finanční situaci konkrétního člena takového orgánu.
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19. Informace o spřízněných osobách
V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané
záruky, zálohy a jiné výhody.
Společnosti nevznikly do 31. 12. 2021 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům řídících, kontrolních a správních
orgánů.
K 31. 12. 2021 vlastnili statutární a dozorčí orgány akcie společnosti:

Jméno

Pozice

Hodnota podílu
k 31. 12. 2021
v tis. Kč

Počet ks akcií
k 31. 12. 2020

Hodnota podílu
k 31. 12. 2020
v tis. Kč

*

František Zeman

Zastupuje při
výkonu funkce
předsedu
představenstva

2 650

2 650

2 650

2 650

Roman Kopecký

**

Zastupuje při
výkonu funkce
místopředsedu
představenstva

700

700

700

700

Josef Pavlis

Zastupuje
při výkonu
funkce člena
představenstva

35

35

35

35

Karel Kieswetter

Předseda dozorčí
rady

150

150

150

150

Dušan Macháček

Člen dozorčí rady

50

50

50

50

Petr Loužecký

Člen dozorčí rady

35

35

35

35

3 620

3 620

3 620

3 620

Celkem

*

Počet ks akci
k 31. 12. 2021

včetně podílu společnosti SKM Invest, s.r.o.
podíl společnosti Rofin s.r.o

**
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V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů jsou obsaženy následující zůstatky účtů týkající se vztahů
k podnikům ve skupině:
Pohledávky k
31. 12. 2021
ATODA Telemarketing, spol. s r.o./
Atoda s.r.o (*) (**)

Závazky k

31. 12. 2020

31. 12. 2021

31. 12. 2020

397

462

133

421

-

-

-

-

1 177

1 348

263

-

ALGOTECH, s.r.o. (SK)

-

-

174

-

ROFIN s.r.o

-

-

223

-

SKM Invest, s.r.o.

-

-

290

290

1 574

1 810

1 083

711

ATODA Tábor, spol. s r.o. (*)
myTimi s.r.o.

Celkem

(*) spřízněná přes podíl vlastněný SKM Invest, s.r.o.
(**) Atoda Telemarketing ICO 48115916 k 1. 6. 2021 změna názvu na Atoda s.r.o

Společnost prodává služby spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku.
Tržby za služby
2021
ATODA Telemarketing, spol. s r.o./
Atoda s.r.o

2020

2021

2020

2 468

2 004

1 410

1 205

-

138

-

-

1 371

1 582

2 287

1 029

ALGOTECH, s.r.o. (SK)

-

1 983

2 620

1 668

Rofin s.r.o

-

-

2 889

2 061

SKM Invest, s.r.o.

-

-

2 880

2 880

3 839

5 707

12 086

8 843

ATODA Tábor, spol. s r.o.
myTimi s.r.o.

Celkem
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Krátkodobé závazky ke společníkům k (v tis. Kč):
Spřízněná osoba

31. 12. 2021

31. 12. 2020

Nevyplacené dividendy

-

2 010

Celkem

-

2 010

Nákladové úroky vyplývající z úvěrů za spřízněnými osobami, včetně půjček poskytnutých zaměstnanci, dosáhly
v roce 2021 výše 28 tis. Kč. (2020 ve výši 224 tis. Kč)
Společnost poskytla půjčku společnosti Algotech, s.r.o. (SK), výše půjčky k 31. 12. 2021 činí 22,8 tis. EUR (566 tis.
Kč), k 31. 12. 2020 činila 34,8 tis. EUR (912 tis. Kč).

20. Závazky nevykázané v rozvaze
Společnost má vystavené bankovní záruky u společnosti UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia, a.s. v celkové
hodnotě 62,5 tis. EUR (1 554 tis. Kč) s platností do 17. 8. 2022.

21. Významné položky z výkazu zisku a ztráty
Položka Služby představuje zejména nájemné, nakoupené služby za účelem jejich dalšího prodeje, jako je
hardwarová a softwarová podpora systémů a další služby od třetích stran.
Náklady na statutární audit účetní závěrky a výroční zprávy činily v roce 2021 434 tis. Kč (2020 ve výši 400 tis. Kč).

22. Pokračování společnosti s neomezenou dobou
trvání
Společnost realizovala v roce 2021 zisk 8 643 tis. Kč. Společnost realizovala v roce 2021 pozitivní peněžní toky
z provozní činnosti a plán vedení společnosti počítá s dalším růstem ziskovosti a pozitivních peněžních toků
i v následujících letech.
V důsledku výše uvedeného se vedení společnosti domnívá, že společnost splňuje k 31. 12. 2021 předpoklad
nepřetržitého trvání účetní jednotky a účetní závěrka k 31. 12. 2021 byla zpracována za předpokladu, že společnost
bude nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání.
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23. Významné události, které nastaly
po rozvahovém dni
Společnost uzavřela dne 21. 1. 2022 s Komerční bankou, a.s. rámcové smlouvy o poskytování finančních
služeb a obchodování na finančním trhu. Financování je společnosti poskytnuto formou vedení běžných účtů,
kontokorentního úvěru ve výši 25 mil. Kč a bankovního úvěru ve výši 400 tis. EUR (9 784 tis. Kč). Dne 25. 2. 2022
společnost uzavřela termínové devizové obchody na zajištění měnového rizika Měnový Par Forward na období
březen 2022 až prosinec 2023 v celkové výši 1 320 tis. EUR (33 mil. Kč).
Vedení společnosti vyhodnotilo přímý dopad událostí souvisejících s ruskou invazí na území Ukrajiny na účetní
jednotku jako nevýznamný.
K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné události, které
by ovlivnily účetní závěrku k 31. 12. 2021.

Sestaveno dne: 10. června 2022
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky:

..........................................................
SKM Invest, s.r.o
předseda představenstva
při výkonu funkce zastupuje: František Zeman

Osoba odpovědná za účetnictví:				

Osoba odpovědná za účetní závěrku:

..........................................................			..........................................................
Ing. Václava Pospíchalová

			SKM Invest, s.r.o

							předseda představenstva
							při výkonu funkce zastupuje: František Zeman
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